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Nämnden för Individ & Familjeomsorg 

Sammanträde torsdagen den 15 april 2021 kl. 17:00 

Kommunfullmäktigesalen, Storgatan 37  

 

 

 Ärende Beteckning Förslag 

 Val av justerare  Bo Dahlström (M) 

1.  Godkännande av dagordningen 2019-00351   

2.  Information om entledigande 

och fyllnadsval (SD) för 

uppdrag som ersättare i 

nämnden för Individ & 

Familjeomsorg 

2018-00226  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar 

informationen till protokollet. 

 

3.  Information om lex Sarah samt 

redovisning av rapporter, 

utredningar och beslut 

2021-00009  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner 

redovisningen av rapporter, utredningar och beslut 

enligt lex Sarah. 

4.  Information - Pulsmätning av 

arbetsmiljön 2021 

 

2021-00091  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar 

informationen till protokollet. 

5.  Information - Årsrapport 

systematiskt arbetsmiljöarbete, 

SAM 

2021-00076  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar 

informationen till protokollet. 



 
 

KUNGSBACKA KOMMUN 

 
  

 2(4) 

 

 

 Ärende Beteckning Förslag 

6.  Information om arbetet med 

Konkurrensutsättningsplanen av 

verksamheter med stöd av lag 

om valfrihetssystem, LOV och 

lag om offentlig upphandling, 

LOU 

2019-00247  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar 

informationen till protokollet. 

7.  Information om 

granskningsutskick beträffande 

- Förslag till Ny Översiktsplan, 

Kungsbacka kommun 

2021-00087  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar 

informationen till protokollet. 

8.  Yttrande över remiss - 

Handlingsplan för 

suicidprevention från Region 

Halland  

2021-00122  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg antar 

yttrande, daterat 7 april 2021, och översänder det 

som sitt svar till kommunstyrelsen.  

9.  Remiss över författningsförslag 

i promemorian -  Barnets bästa 

när vård enligt LVU upphör Ds 

2021:7 (dnr S2021/02397) 

 

2021-00101  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg medger att 

nämndens ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) 

beslutar i ärendet - Yttrande över Remiss över 

författningsförslag i promemorian - Barnets bästa 

när vård enligt lag med särskilda bestämmelser om 

vård av unga, LVU, upphör. 

 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar 

informationen till protokollet. 

10.  TEMA - Information om 

rapport från Ensolution - 

myndighet stöd och behandling 

2020-00101  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar 

informationen till protokollet. 

11.  Uppföljning av åtgärdsplan för 

budget i balans, april 2021 

 

2020-00048  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar 

informationen till protokollet. 

12.  Uppföljning av arbetet med 

åtgärdsplanen 2020 i form av 

sparande och effektivisering 

12823  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar 

informationen till protokollet.   

13.  Information om sökta 

statsbidrag 2021 

 

2021-00123  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar 

informationen till protokollet. 
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 Ärende Beteckning Förslag 

14.  Information - Revisionsrapport 

grundläggande granskning 2020 

- Kungsbacka kommun 

2021-00121  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar 

informationen till protokollet. 

15.  Gemensam verksamhet för 

utsatta barn - Barnahus 

 

2020-00382  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutar att, 

tillsammans med övriga kommuner i Halland, 

Polismyndigheten, Åklagarkammaren i Halmstad 

samt Region Halland ingå samfinansiering för en 

gemensam verksamhet för utsatta barn - Barnahus. 

16.  Information från förvaltningen 

 

2019-00350  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar 

informationen till protokollet. 

17.  Anmälan av ordförandebeslut 

 

2021-00006  Det föreligger inga ordförandebeslut. 

18.  Anmälan av delegationsbeslut 

 

2021-00008  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner 

redovisningen av anmälda delegationsbeslut för 

perioden 2021-03-01 - 2021-03-31. 

19.  Redovisning av domar och 

beslut 

 

2021-00007  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner 

redovisningen av inkomna domar och beslut för 

perioden 2021-03-01 - 2021-03-31. 

20.  Redovisning av skrivelser och 

meddelanden 

 

2021-00005  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner 

redovisningen av inkomna skrivelser och 

meddelanden för perioden 2021-03-01 - 2021-03-31. 

21.  Redovisning av synpunkter och 

klagomål 

 

2021-00004  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner 

redovisning, av inkomna synpunkter och klagomål, 

för perioden 2021-03-01 - 2021-03-31. 

22.  Kurser och konferenser 

 

2019-00334  Förslag till beslut 

Det föreligger inga kurser eller konferenser. 

23.  Övrigt 2019-00337      
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Kalle Påsse Sundvall (M) 

ordförande 

Vera Lagerström 

nämndsekreterare 

 


